
 

 

  

मनरेगा योजना राबवण्यात महाराष्ट्र पिछाडीवर 

रोजगार हमी योजना ही महाराष्ट्राने देशाला ददलेली देणगी आहे. मात्र 'मनरेगा' योजना राबवण्यात महाराष्ट्र 
पिछाडीवर आहे. २०१५-१६ मध्ये राज्यात २८६३२ िैकी ९०२२ गावाांत 'मनरेगा' योजना राबवण्यात आलेली नाही. 
राज्यातील २१ जजल्हे दषु्ट्काळग्रस्त असनू, तेथील ६३५२ गावाांत मनरेगा योजनेंतगगत एकही काम करण्यात आलेले 
नाही. 
 

 

 

'गेट वे'वर आज पवश्वशाांती िररषद 

भगवान गौतमबुद्ध आणण डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर याांची सांयुक्त जयांती गेट वे ऑफ इांडडया येथे बुधवारी 
साजरी होणार आहे. यासाठी पवश्वशाांती िररषदेचे आयोजन करण्यात आले असनू येथे १७ बौद्ध देशाांचे राजदतू 
हजेरी लावणार आहेत. याननममत्त काळाघोडा ते गेट वे ऑफ इांडडया अशी पवश्व शाांतता रॅली काढण्यात येईल. 
 

कें द्रीय सामाजजक न्याय व अधधकाररता मांत्री थावरचांद गेहलोत पवश्वशाांती िररषदेचे अध्यक्ष असतील, तर 
मखु्यमांत्री देवेंद्र फडणवीस िररषदेचे उद् घाटन करणार आहेत. 
 

सायांकाळी श्रीलांकेच्या उच्चायुक्त श्रीमती सरोजा मसररसेना तसेच थायलांडचे उच्चायकु्त एकािोल िोलपििट 
भारतासोबतचे साांस्कृनतक सहकायग वदृ्धधांगत करण्यासांबांधीचे पवचार माांडणार आहेत.  
 

 

 

गोवा पवधानसभेत जीएसटीला मांजुरी 
गोवा पवधानसभेतील सदस्याांनी वस्त ूव सेवा कर (जीएसटी) पवधेयकास एकमताने मांजरुी ददली.  
 

राष्ट्रिती प्रणव मखुजी याांनी गेल्या मदहन्यात वस्तू आणण सेवा कर पवधेयकाांना (जीएसटी) मांजुरी ददली आहे. 
लोकसभा आणण राज्यसभेने मांजरुी ददल्यानांतर राष्ट्रितीांनी जीएसटी पवधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे.  
 

जीएसटी पवधेयकाला २९ माचग रोजी लोकसभेत तर ६ एपप्रलला मांजरुी देण्यात आली होती. राष्ट्रितीांनी 
'जीएसटी'च्या समजन्वत, कें द्रीय, राज्य व कें द्रशामसत प्रदेशाांसाठीच्या चार पवत्त पवधेयकाांना मांजरुी ददली आहे. 
 

 

 

न्यायाधीश कनगन याांना सहा मदहन्याच्या तुरां गवासाची मशक्षा 
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सी. ए. कनगन याांना अवमानप्रकरणी सवोच्च न्यायालयाने सहा 
मदहन्याांच्या तुरां गवासाची मशक्षा ठोठावली आहे. िदावर असताना मशक्षा ठोठावण्यात आलेले कनगन हे िदहलेच 
न्यायाधीश ठरले आहेत. 
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सवोच्च न्यायालयाच्या पवशेष घटनािीठाने आज (मांगळवार) कनगन याांना मशक्षा सनुावली. या प्रकरणी आज 
सवोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर याांच्या नेततृ्वाखालील खांडिीठाने कनगन याांना सहा मदहन्याची 
मशक्षा सनुावली आहे. तसेच कनगन याांचे पवधान ककां वा त्याांनी काढलेले 'आदेश' प्रमसद्ध करण्यास 
प्रसारमाध्यमाांनाही बांदी केली आहे.  
 

 

 

सोहेल महमूद िाकचे नवीन उच्चायुक्त 

भारतातील िाककस्तानचे नवीन उच्चायुक्त म्हणनू सोहेल महमदू याांची ननयुक्ती करण्यात आली असनू भारताने 
त्याांना जहहसाही मांजरू केला आहे. 
 

सोहेल महमदू हे सध्या तुकीत िाककस्तानचे राजदतू आहेत. ते नवीन िदाची सतू्रे मे अखेर ककां वा जनूच्या 
सरुवातीला घेणार आहेत. 
 

अब्दलु बामसत याांचा भारतातील तीन वषाांचा कायगकाळ सांिलेला असल्याने त्याांच्या जागी सोहेल महमदू याांची 
ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 
 

 

 

भारताच्या झूलन गोस्वामीचा पवश्वपवक्रम 

भारताची वेगवान गोलांदाज झलून गोस्वामी दहने मदहला वन-ड ेकक्रकेटमध्ये सवागधधक पवकेटचा उच्चाांक 
प्रस्थापित केला. नतने ऑस्रेमलयाची वेगवान गोलांदाज कॅथरीन कफट्झिॅरीक दहचा १८० पवकेटचा पवश्वपवक्रम 
मोडला. 
 

झलून ३४ वषाांची आहे. 'मदहला कक्रकेटची कपिल देव' अशी नतची ओळख आहे. दक्षक्षण आकिकेतील चौरांगी कक्रकेट 
स्िधेत नतने हा टप्िा गाठला. १५३ सामन्याांत नतच्या १८१ पवकेट झाल्या. कॅथरीनने १०९ सामन्याांत १८० पवकेट 
घेतल्या होत्या.  
 

 

 

८५ हया वषी एहहरेस्ट चढताना शरेचान याांचा मतृ्यू 

जगातील सवाांत उांच मशखर माऊां ट एहहरेस्ट वयाच्या ८५हया वषी चढण्याच्या प्रयत्नात नेिाळचे ममन बहादरू 
शेरचान मतृ्युमखुी िडले. या घटनेमळेु एहहरेस्ट चढण्यासाठी वयोमयागदा घालण्याचा पवचार नेिाळचे प्रशासन 
करीत आहे.  



 

 

 

यािूवी शेरचान याांनी २००८ मध्ये ७६ वषाांचे असताना एहहरेस्ट मशखर सर केले होते. त्यावेळी ही कामधगरी 
करणारे ते जगातील सवाांत जास्त वयाचे धगयागरोहक ठरले होते.  
 

मात्र २०१३ मध्ये ८० वषीय जिानी नागररक यईुधचरो ममउरा याांनी हा नवा पवक्रम प्रस्थापित केला. तो 
मोडण्यासाठी शेरचान याांनी ही मोहीम सरुू केली होती, मात्र यादरम्यान त्याांचा मतृ्यू झाला.  
 

नेिाळच्या ननयमाांनुसार एहहरेस्टवर चढण्यासाठी ककमान वय 16 असणे आवश्यक आहे. मात्र, कमाल वयोमयागदा 
ननजश्चत करण्यात आलेली नाही.   
 

एहहरेस्टच्या बेस कॅम्िवर शननवारी सांध्याकाळी ८५ वषीय शेरचान याांना प्राण गमवावे लागले. यािूवी, शैलेंद्रकुमार 
उिाध्याय या ८२ वषीय हयक्तीने २०११ मध्ये एहहरेस्ट चढण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी त्याांचा मतृ्यू 
झाला.  
 

 

 

द. आकिकेत मानवसदृश प्राण्याचे जीवाष्ट्म 

दक्षक्षण आकिकेमध्ये तीन लाख वषाांिूवी मानवसदृश प्राण्याचे अजस्तत्व होते, तुलनेने लहान मेंद ूअसणाऱ्या या 
प्राण्यासोबतच मानवाचे िूवगज वाढले, त्यानांतर काही काळाने हे मानवसदृश प्राणी नष्ट्ट झाले असावेत, असा अांदाज 
सांशोधकाांनी वतगपवला आहे.  

 

'इ-लाइफ' या ननयतकामलकामध्ये प्रमसद्ध करण्यात आलेल्या शोधननबांधामध्ये हा दावा करण्यात आल्याने 
मानवाच्या उत्क्राांतीसांबांधीच्या प्रस्थापित मसद्धाांताांना तडा गेला आहे. 'होमो सॅपियन्स'च्या आधी अजस्तत्वात 
असलेल्या 'होमीननन'िासनू आजचा आधुननक मानव उत्क्राांत झाल्याचा दावा काही सांशोधक करतात. 
 

धच ांम्िाझी, गोररला याांच्यासोबतही मानवाचे वांशज वावरले, त्यानांतर कालाांतराने मानवाचे वांशज 'होमो 
सॅपियन्स'चाच एक घटक असलेल्या 'होमीननन'िासनू जपैवकदृष्ट्ट्या वेगळे झाले. या नहया सांशोधनामळेु "होमो 
नालेदी' या मानवाच्या प्रजातीपवषयी सांभ्रम ननमागण झाला आहे.  
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जोहान्सबगगिासनू वायहयेला ५० ककलोमीटर अांतरावर असणाऱ्या एका शेतामध्ये उत्खनन करत असताना 
सांशोधकाांना काही नवे जीवाश् म सािडले असनू उत्खननामध्ये सािडलेले 'होमो नालेदी' या मानवी प्रजातीचे 
जीवाश् म साधारणिणे २० लाख वषाांिूवीचे असल्याचे साांधगतले जाते. 
 

 

 

रोमाननआत अकरावीच्या अभ्यासक्रमात रामायण, महाभारताचा समावेश 

भारत आणण रोमाननआ देशाांत अत्यांत चाांगले व मजबूत सांबांध आहेत. दोन्ही देशाांमध्ये सातत्याने साांस्कृनतक 
देवाण-घेवाण होत असते. त्याचाच प्रत्यय आता िनु्हा एकदा आला आहे.  
 

रोमाननआच्या अकरावीच्या अभ्यासक्रमात रामायण आणण महाभारतातील काही भागाांचा समावेश करण्यात 
आल्याची मादहती रोमाननआचे राजदतू राडू ओक्टापवयन डोबरे याांनी याची मादहती ददली.  
 

रोमाननआत दोन बॉमलवूड चॅनेल्स २४ तास प्रसाररत होतात याची मादहतीही त्याांनी ददली. सांयुक्त राष्ट्र सरुक्षा 
िररषदेच्या स्थायी सदस्यस्त्वाच्या भारताच्या दावेदारीला रोमाननआचे आिले समथगन असल्याचे ते म्हणाले. 
 

 

 

उस्ताद रईस खान याांचे ननधन 

आिली उिजत प्रनतभा व त्याच्या जोडीला अभ्यास यातून सतारवादनावर पवलक्षण प्रभतु्व असलेले शे्रष्ट्ठ 
सतारवादक उस्ताद रईस खान याांचे वयाच्या ७७हया वषी अल्िकालीन आजारानांतर शननवारी कराची येथे ननधन 
झाले. 
 

रईस खान याांचा जन्म सन १९३९ मधला इांदोरचा. िूणगत सांगीतात बुडालेले असे त्याांचे घर होत.े त्याांचे आजोबा 
इनायत अली खान हे भारतीय उिखांडातील एक अहवल सतारवादक म्हणनू प्रख्यात होते. रईस खान सन 
१९६८मध्ये िाककस्तानला वास्तहयासाठी गेले.  
 

रईस खान याांनी वडील महुम्मद खान व चुलते वलायत अली खान याांच्याकड ेसतारवादनाचे धड ेघेतले. वयाच्या 
अवघ्या िाचहया वषी त्याांनी सतारवादनाचा िदहला कायगक्रम मुांबईत केला.  
 

दहांदी धचत्रिटसषृ्ट्टीशीही त्याांचा घननष्ट्ठ सांबांध आला. बहारों मेरा जीवन भी सवाांरो.. चांदन सा बदन.. बैय्या ना 
धरो.. अशा असांख्य गाण्याांमध्ये ऐकू येणारी सतार ही रईस खान याांची आहे. 
 


